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Delområde: Ekonomi
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Nuläge
MHRF:s ekonomi är i skrivande stund, hösten 2020 god. Likviditeten är god med drygt 7
miljoner i likvida medel (2020-10-31).
Budgeten för verksamhetsåret 2020/2021 är satt med ett överskott på 281 000 kr. Under
förutsättning att resultatdelningen ger 1 miljon kr, annars blir det stort underskott.
Verksamheten har finansierats på befintligt sätt under ganska många år och det har
fungerat tillfredsställande.
Problem och behov
MHRF:s ekonomi och hela verksamhet står och faller med Folksam och försäkringen.
Försvinner försäkringsdelen med Folksam kan inte verksamheten drivas vidare i
nuvarande form utan måste läggas ner.
Hur skulle verksamheten kunna drivas utan försäkringen?
Det skulle vara önskvärt att finansiera MHRF:s verksamhet på ett annorlunda sätt så att
verksamheten kan drivas vidare utan att vara så beroende av försäkringsdelen.
Försäkringsdelen är i många medlemmars ögon MHRF. Det arbete som bedrivs utanför
försäkringen är för många medlemmar helt okänt eller man vet ganska litet om det.
Önskad lösning/mål och nyttan med detta
Hitta en alternativ eller kompletterande finansieringsform för verksamheten så att
kontinuiteten inte äventyras för det fall försäkringsdelen skulle försvinna.
Projektets omfattning och tidsperiod
Projektet skall omfatta en genomlysning av befintlig situation med analys av hur stor
andel av den totala omsättning som hör till försäkringsdelen, och vad övrig verksamhet
kostar. Det bör också innehålla en studie/simulering som visar vad som händer om man
lyfter ut försäkringsdelen till en egen del. Projektet bör inte pågå mer än ett år.
Hur ser ni på denna metod?
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Hur ska målet ska mätas?
Målet är enkelt mätbart, då vi här pratar reella siffror och penga
Intressenter
Styrelsen och anställda på kansliet.
Hur projektet/arbetet kommer att påverka övrig verksamhet medan det pågår
Projektet kommer inte att påverka befintlig verksamhet nämnvärt, då det kan pågå
parallellt. Det kommer naturligtvis kräva en viss arbetsinsats från arbetsgruppen.
Hur projektet/arbetet bör kommuniceras internt och externt
Löpande rapportering, kvartalsvis
Projektledare och ansvarig för gruppen är förbundsekonomen.
Projektgrupp/arbetsgrupp
I arbetsgruppen bör ingå någon eller några ytterligare styrelsemedlemmar samt
kanslichef, generalsekreterare och en försäkringshandläggare.
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